
ľĺĚsTo TÝľnC NAD sÁzłvou

obecně závaznávyhláška města Týnce nad Sázavou

ć'. 5 l2ozo
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopaľty
a o zabezpečení místních záležitostí veřeiného pořádku v souvislosti

s jeiich konáním

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou se na svém zasedání dne 14.09.2020 usneslo vydat
na ztlkIadě ustanovení $ 10 písm. a) a b)' v souladu s ustanovením $ 84 odst. 2, písm. h)
zźlkonač,. 12812000 Sb. o obcích (obecní zŤízeni),vęznéni pozdějších předpisů, tuto obecně
zénaznou vyhlášku:

Čl. t
Úvodní ustanovení

(l) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitosti veřejného pořádku jako stavu, kteľý umožňuje pokojné souŽití občanů
i návštěvníků obce, k vytváření pŤiznivých podmínek pľo život v obci a k ochľaně prtwa
na pokojné bydlení a spánek, jakožto součásti práva na ochranu soukľomého
a rodinného Života.

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo bý v rozporu s dobľými mravy' ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
a stanovení opatření směřujících k ochľaně před následnými škodami a újmami
působenými naľušováním veřejného pořádku na zájmech chľáněných obcí jako
uzemním samospľávným celkem v souvislosti s konáním akcí typu technopaľty (dále
jen ,,akce") na úzetní obce, a to zejnréna stalrovenínr povinností oľganizátorůrrr
a účastníkům těchto akcí.

cl.2
Vymezení činností, která by mohla naľušĺt veřejný pořádek v obcĺ nebo být v rozporu

s dobrymi mraYy' ochranou bezpečnostirzdraví a majetku

Za činnost, kteľá by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v ľozpoľu s dobrými
mľavy' ochĺanou bezpečnosti, zdravi a majetku se považuje konání akcí typu technopaľty na
uzemi obce a aktivní účast osob na takových akcích, zejménaje-li součástí těchto akcí hlasitá
hudba (živá č:i repľodukovaná) a je-li využíváno dalších světelných či hlukových nebo
vibľačních efektů.

čl. s
Vymezení základních pojmů

(1) Územní obvod města Týnce nad Sázavou tvoří uzemí města Týnec nad Sázavou
a uzemí jeho místních částí, jimiž jsou: Bľodce, Chľást nad Sázavou, Peceľady,
Kľusičany' Podělusy, Čakovice, Zbotený Kostelec, a dále osady Větrov a Hůľka (dále
též jen město).
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(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(3)

(s)

Akcí se pro účely této vyhlášky ľozumí veřejnosti přístupná hudební produkce
vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby ľepľodukované, jejímž účelem je zejména
zajištění a zprostředkování poslechu a samotný poslech této hudby a tanec,
s předpokládanou účastí nejméně L00 osob, kteľá od svého zahájeni do svého ukončení,
včetně přestávek a přerušení, dle důvodného očekávání přesáhne dobu 24 hodin, a pti
kteľé se předpokládá, že m:ůže docházet k obtěŽování osob žijicich v sousedství či okolí
místa akce nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, pľachem' světlem nebo
vibľacemi. Akcí není shľomáŽđění dle zákonač,.84l1990 Sb., o právu shľomaŽďovacím,
ve zněni pozdějších předpisů.

Organizátoľem je osoba, která akci poŤädá a kteľá podala oznámęni podle čl. 6 této
vyhlášky. Pokud ozntĺmení není učiněno, povaŽuje se zaorganizátora akce osoba, kteľá
zajistila pľávo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat (čl. 6 odst. 3 písm. a)
této vyhlášky). Není-li zajištěno pľávo užívat pozemek nebo stavbu, kde sę má akce
konat, povaŽuje se Za organizátora akce osoba, která jako první pľokazatelné zabra|a
pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat, osoba, která jako pľvní pľokazatelně
předala informaci o místě a času konání akce dalším osobám za účelem sezvźĺní
účastníků akce, a dále osoba, která infoľmaci o konání akce jako pľvní zveřejnila
způsobem umožňujícím dálkový přístup, například na sociálních sítích.

Identifikačními údaji se pro úěely této vyhlášky ľozumí:

a. u fyzické osoby - jméno, příjmení, ľodné číslo, místo tľvalého pobytu a adresa pro
doľučování, je-li odlišná od místa tľvalého pobytu,

b. u fyzické osoby oprávněné k podnikání - jméno, příjmení, identifikační číslo, místo
trvalého pobýu a místo podnikání,

c. u pľávnické osoby - název nebo obchodní ťtľma, sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adľesa pro doľučování a dále též, jméno, příjmení' ľodné číslo a místo tľvalého
pobytu a adľesa pľo doľučování, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické
osoby, ktęrázatuto pľávnickou osobu jedná.

Účastníky akce se pľo účely této vyhlášky rozumí osoby, které pľovádějí obsluhu
zatizeni slouŽících k ľepľodukci zvuku či k ľęalizaci hlukových, světelných či jiných
efektů a také ostatní návštěvníci akce, kteří se v místě konání akce zdržují.

Za aktivní účast na akci se povaŽuje setľvávání na místě konání akce a současně
pľovozování činností směřujících k naplnění účelu akce (čl. 3 odst. 2 téÍo vyhlášky),
zejména pouštění hudby pľostřednictvím zaŤizeni slouŽících k repľodukci zvuku
aľea|izace hlukových, světelných či jiných efektů.

Intľavĺlánem města (obce) j e zastavěn á č:ást městal.

Extravilánem města (obce) jsou území lęžicí mimo zastavěné uzemi města (obce), tedy
mimo jejich intravilán.

Znečist'ováním veřejného pľostľanství se ľozumí činnosti vymezené zákonem2.(e)

Čl. ł
Vymezení veřejných prostranství

(1) Akce je zakázáno konat v intravilánu města.

l např. $ 58 zákona č,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebn1 zákon), ve znění
pozdějších přepisů
2např. 

$ 5 odst. l písm. f)aodst.2 písm. b)zákonač.251/2016 Sb'' oněkterýchpřestupcích, vplatném znění
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(2) Akce je zakázáno konat na místech v extravilánu města, která jsou vzdá|ena od vnější
hĺanice intľavilánu města méně neŽ 5 000 m.

Čl. s
Vymezení času pľo konání akce

(1)
(2)

organizźÍor je povinen akci přeľušit na dobu od22:00 do 08:00 hodin.
organiztioľ je povinen zajistit, aby během přerušení akce nedocházelo v souvislosti
s konáním akce k obtěžování osob žijících v intľavilánu města nadměrným hlukem,
prachem, světlem či vibľacęmi.
V době nočního klidu, kterou se ľozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin, jsou účastníci
akce povinni přerušit aktivní účast na akci, a to zejména vypnutím zařizęní sloužících
k repľodukci zvuku akrealizaci hlukových, světelných či jiných efektů.

(3)

Cl. ó
oznamovací povinnost oľganizátoľa akce

(1) organiztĺtoľ akce je povinen nejméně 60 dnů před konáním akce doľučit oznámeni
o konání akcę na uzemí města Městskému úřadu Týnec nad Sázavou3.

(Ż) oznttmeni podle odstavce ĺ' musí obsahovat:

a, Identifikační údaje organizěłtora, kontaktní údaje organizéńora, zejména teleťonní
číslo, na kteľém bude organiztúor v pľůběhu konání akce nepřetľžitě k zastižení,

b. Dobu a místo konání akce, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a včetně údajů
o případných přestávkách a přeľušeních,

c. Předpokládaný počet účastníků akce,

d. Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich oznaćení
(v návaznosti na ćl.7 této vyhlášky)'

e. Identifikační údaje osoby pověřené organizźúorem akce k osobní spolupráci
s oľgány veřejné spľávy (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky)'

f. Identifikační údaje osoby, kteľá poskytla k užíváni pozemek nebo stavbu, kde se
má akcę konat,

g. Lhůtu, ve kteľé organizátor zajistí úklid místa konání akce, a způsob zajištění
úklidu,

h. Způsob zajištění sanitáľních zařízení a zásobování pitnou vodou po dobu konání
akce,

i' Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání
akce4,

j. Způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti
požfuní ochranys,

k. Způsob označení pľostoru, vę kteľém se bude akce konat (v návaznosti na č,l.7 této
vyhlášky).

3 Touto pľávní úpľavou nejsou dotčeny povinnosti stanovęné pořadatelům a organlzátoľům dle zvláštních
právních předpisů, např. dle zźlkona č. 25912000 Sb., o ochľaně veřejného zdľaví a o změně někteľých
souvisejících zákonťl, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů.
a 

5 12 zákona č. l85/2001 Sb., o odpadech a o změně někteľých dalších zćlkoni, ve znění pozdějších předpisů'
5 Zákon č' l33l1985 Sb., o poŽáľní ochľaně, ve znění pozdějšĺch předpisů.
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(3) organizátor je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále pľokázat:

a. prźlvni důvod užívtni pozemku nębo stavby, kde se má akce konat,

b. zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu
opľavňujícího oľganizźltora a účastníky akcę k tomuto přístupu,

c. zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně pľávního důvodu
kuživáni nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel,

d. ľozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu
uživání pozemních komunikací, koná_li se akce na pozemní komunikaci, k jejímuŽ
uživání je takového ľozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6 třeba.

(4) Je-li oľganizátori více, podávtĺ oznámení podle předchozích odstavců jimi určená
osoba. V takovém případě se v části ozntlmení podle odstavce 2 písm. a) uvedou
identifikační údaje o všech organizátorech'

cL7
Povĺnnosti organizátora přĺ konání akce

(l) organizátoľ je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl
nejméně 4 osoby nakaždých 100 předpokládaných účastníků akce.

(2) Organizátoľ je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akcę byly v místě jejího
konání přítomni nejméně 4 pľoškolené osoby zajišťující pořadatelskou sluŽbu na
každých 100 skutečných účastníků akce.

(3) Organizźĺtor akce je povinen zajistit, aby osoby zajíšťující pořadatelskou sluŽbu byly
v pľůběhu konání akcę označeny viditelným nápisem,,Pořadatelská sluŽbď'.

(4) organizátoľ akce je povinen určit proškolenou osobu pověřenou k osobní spolupráci
s orgány veřejné spľávy. V případě, že takovou osobu neuľčí, považuje se za tuto osobu
organiztńor.

(5) osoba pověřená k osobní spolupráci s orgány veřejné spľávy je povinna být po celou
dobu konání akce přítomna na místě konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí
za učelem komunikace s oľgány veřejné správy. Tato osoba je povinna poskytovat
oľgánům veřejné spľávy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného
pořádku při konání akce, zejména předávat účastníkrim akce pokyny Policie ČR nebo
zástupce obce k zabezpečení veřejného pořádku.

(6) Organizátor je povinen na místě, na kteľém se akce bude konat, viditelným způsobem
oznaěit:.

a. pozemky, na kterých se bude akce konat,

b. místa, na kterých budou účastníci akce odstavovat svá vozidla,
c. místa, kde budou umístěna sanitární zařízen|
d. přístup do míst, kde se budę akce konat.

(7) organizátor je povinen namátkovou kontľolní činností zajistit, aby účastníci akce
nevnášeli na akci zbraně, výbušniny, hořlaviny, pyrotechniku, předměty uľčené k násilí
nebo k pohrůŽce násilím, omamné a psychotľopní látky.

(8) V případě narušení pokojného pľůběhu akce, pokud přes veškeľá opatření učiněná ze
strany organiztúora nedojde k obnoveníjejího pokojného průběhu pľostřednictvím osob,
které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátoľ akce povinen neprodleně tuto
skutečnost oznámitPolicii ČR a uvědomit o této skutečnosti obęc.

6 Zákon č,. l3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšĺch předpisů'
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čl. s
Povinnosti účastnĺků akce

(1) Účastník akce je povinen uposlechnout pokyny organizátora a v případě, že neni
organiztĺtor znám nebo je nečinný, pokyny zästupce obce směřující k zajištění veřejného
pořádku, jedná se zejména o pokyny k ukončení akce, opuštění místa konání akce nebo
ke sníŽení zátěž.e vznikajici produkcí hudby nebo dalšími světelnými či hlukovými
efekty.

(2) Účastník akce je povinen vyvarovat se aktivní účasti na akci, není-li mu znźlma
totožnost organizátora, nebo organizátor nebyl určen, nebo nedodľžel-li oľganizátor
povinnosti stanovené v čl. 6 a 7 této vyhlášky a účastník akce o tom byl prokazatelně
infoľmován od zástupce obce nebo Policie ČR, nebo koná-li se akce na místě v ľozporu
s čl. 4 této vyhlášky.

(3) Účastník akce je povinen ukončit svou aktivní účast na akci nepľodleně poté, co byl od
organizátora, zástupce obce nebo Policie ČR prokazatelně informován, že není dán
prtwní důvod uŽiváni pozemku nebo stavby, kde se akce koná.

(4) V případě, že v důsledku konání akce dochází k nadměrnému obtěžovtni osob Žijících
v zastavěné části obce nadměrným hlukem, prachem, světlem nebo vibľacemi, anebo
k ľušení nočního klidu, je účastník akce povinęn bezodkladně ukončit svou aktivní účast
na akci, jakmile se o takovém stavu dozvi od oľganizátora, zástllpce obce nebo Policie
CR.

Čl. g
výjĺmky

(1) Rada obce műže svým rozhodnutím7 na základě žádosti organizźÍora udělit z ďoby
konání stanovené v čl. 5 odst. 1 této vyhlášky výjimku.

Žádostmusí b;it podána alespoň 60 dnů před konáním akce.

Kromě obecných náleŽitostí8 musí žádost o výjimku obsahovat oznaěení druhu akcc,
datum a místo jejího konání, čas zahájení a ukončení, předmět výjimky a zdůvodnění
Žádosti o výjimku.

(2)

(3)

ct. 10
Kontľola a sankce

(1) Dohled nad dodľžováním této obecně závazné vyhlášky pľovádí strážnici Městské
policie města Týnec nad Sázavou a příslušníci Policie ČR.

(2) Jakékolivjednání v ľozpoľu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzovánojako
přestupek.

(3) Pro ukládání sankcí se užijí zvláštníprávní předpisyg.

7 Ztlkon č,' 500/2004 Sb., spľávní řád, ve zněnĺ pozdějších předpisů.
8 

$ 37 zákona č, 50012004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů.
9 např. $ 4 a $ 5 zćtkona ě. 25112016 Sb., o někteých přestupcích, v platném znění
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čl. rr
Účĺnnost

Tato obecně zélvaznávyhláška ĺabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, v souladu
s ustanovením $ 12 odst. 2 zźlkonač,.12812002 Sb., o obcích, v platném znění.

Mgľ. Martin Kadľnožka
starosta

Vyvěšeno naúřednĺ desce dne: /, o?, fuZň

Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Petľ Znamenéňek
místostaľosta

'Ý,ľ[Ł'mÝ*NŁ?o"
:2 57 4 l'fi ľ#ľ"1'ś;;; ;";
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